
Příloha účetní závěrky
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(verze pro územní samosprávné celky)

(v Kč)

IČO Název účetní jednotky Období

294055 Obec Bory 13 / 2008

X -Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze SR 1

Název položky
Pol.
č.

Stav k 1. lednu
1

Stav k rozvahovému dni
2

X -z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2

X -z toho na: výzkum a vývoj 3

X -vzdělávání pracovníků 4

X -

individuální dotace na jmenovité akce

5

X -

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek

6

X -

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý maj. z rozp. ÚSC

7

X -

Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze SR

8

X -

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele

9

X -

z toho: výzkum a vývoj

10

X -

vzdělávání pracovníků

11

X -

informatiku

12

X -

přijaté dotace na neinvestiční náklady související
s financováním programů evidovaných v
ISPROFIN od zřizovatele

13

X -

Přij.prostř.na výz.a vývoj od posk.jiných než od zřiz.

14

X -

Přij.prostř.na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC

15

X -

Přij.prostř.na výzkum a vývoj od příjemců účel.podpory

16

X -

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí

17

X -

Přij.příspěvky a dotace celkem na provoz z rozp.ÚSC

18

X -19

informatiku

(z AÚ k účtu 346)

(z AÚ k účtu 916)

(z AÚ k účtu 348)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)

(z AÚ k účtu 691)
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů X -51

INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví1.

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.2.

Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo
k rozvahovému dni v uspořádání:

2. I.
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Příloha účetní závěrky
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(verze pro územní samosprávné celky)

(v Kč)

Název položky
Pol.
č.

Stav k 1. lednu
1

Stav k rozvahovému dni
2

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu - -

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

20

700 000,00 -

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

21

700 000,00 -

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

22

- -

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

23

- -24

(účet 271)

(účet 271)

(účet 272)

(účet 272)

(účet 272)
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů - -

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

25

- -

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

26

- -

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

27

- -

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

28

- -29

(účet 272)

(účet 272)

(účet 273)

(účet 273)

(účet 273)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské 891 464,83 912 913,85

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

30

- -

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

31

- -

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

32

- -

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

33

- -34

(účet 281)

(účet 281)

(účet 283)

(účet 283)

(účet 289)
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční - -

Směnky k úhradě tuzemské

35

- -

Směnky k úhradě zahraniční

36

- -

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

37

4 180 287,20 7 837 273,21

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

38

- -39

(účet 289)

(účet 322)

(účet 322)

(účet 951)

(účet 951)
Vydané dluhopisy tuzemské - -

Vydané dluhopisy zahraniční

40

- -

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

41

- -

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

42

- -

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

43

72 000,00 -44

(účet 953)

(účet 953)

(účet 958)

(účet 958)

(účet 959)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční - -

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

45

- -

z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC

46

- -

komunální dluhopisy ÚSC

47

- -

ost.dluh.a směnky veř.rozp.

48

- -49

(účet 959)

(z AÚ účtů 063,253a312)

(z AÚ účtů 253a312)

(z účtu 063)

(z AÚ účtů 063,253,312)
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

30 807,00 25 123,00

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

52

12 235,00 10 733,0053

Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních
orgánů

10 423,00 6 641,0054

Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní
účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

2. II.

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní
závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č.
46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů
položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje
položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50
vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové
organizace, státní fondy a OSS.

2. III.
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DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou
podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření
účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

3.

- INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZV. ÚČTŮ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

Příloha účetní závěrky
organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(verze pro územní samosprávné celky)

(v Kč)

SU
Stav k 1. lednu

1
Stav k rozvahovému dni

2
AU Název účtu

972 507 731,71 518 710,720

972 507 731,71 518 710,72Podrozvahový účet 972

981 73 197,50 73 197,500

981 73 197,50 73 197,50Podrozvahový účet 981

982 174 273,10 184 904,100

982 32 263,40 28 963,4099

982 206 536,50 213 867,50Podrozvahový účet 982

991 3 617 558,47 3 782 965,470

991 3 617 558,47 3 782 965,47Podrozvahový účet 991

992 1 159 973,48 1 178 029,380

992 297 593,65 302 278,6599

992 1 457 567,13 1 480 308,03Podrozvahový účet 992

995 1 080 766,00 1 080 766,0099

995 1 080 766,00 1 080 766,00Podrozvahový účet 995

998 23 250,00 35 690,000

998 23 250,00 35 690,00Podrozvahový účet 998

6 966 607,31 7 185 505,22CELKEM:

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

Strana
3 z 3

9.3.2009
9:01:21

Z dat systému G3Win vytiskl Jana Jakubcová
Finanční okruhy 3.25.4 (BORY)


